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ثيَشةكى

ثةسن و سوثاسى بؤ خودى بن ئةوىَ ئايينىَ خوة هنارتى بؤ ثاراستنا
مافيَن خةلكى و ِريَكخوةشكةر بؤ دونيا و ئاخرةتىَ  ،سالظ ل وسةلةوات ل سةر
سةرؤةر َى مرؤظان حممةدى بن.
هيظى ذ هةر خويَنةرةكىَ دكةم دةما ظىَ ثةيامىَ دخوينيت ,ب ضاظ و
عةقلةكىَ ظةكرى خبوينيت و ثاشى ئةو خبوة تةرازيةكىَ دةينيت بؤ هةلسةنطاندنا
ظان زانايان ،وةرطيَرانا ئةظى بابةتى ذاليىَ بةندةيظة بؤ مةرما دذايةتيكرنىَ نينة
لطةل زاناييَت دةسهةالتىَ ئةويَن هةمى دةمان ل بةر سةرىَ وةىل ئةمرى د رِؤينشتى
بؤ مةرما دةركرنا فةتوايةكىَ بؤ ثاراستنا بةرذةوةندييَت سةرؤكى و ثاراستنا
كورسيا وى ،بال ضةند ئةو فةتواية بؤ تةثةسةركرنا خةلكىَ بيت و خوارنا مافىَ
خةلكى بيت .
طةلةك جاران دناظ ديرؤكا ئيسالمىَ دا ذئةطةرىَ زاناييَت سةرؤكان
موسلمان توشى نةخوةشى و دةردةسةريان بوينة  ،هةتا وى رِادةى هندةك ذ
زاناييَت مةزن ييَن ضاكخواز ذبةر فةتوايةكا بةرذةوةندى خواز يا زاناييَت
دةسهةالتىَ توشى طرتن و سزادان و وزيندانيَن تاكةكةسى بوينة  ،وان جورة زانايا
بزاظكرينة هةمى كةس و زانايان بكةنة ثالثشت بؤ سةرؤكى و دةسهةالتا وى ئةطةر
خبوة ئةو دةسهةالتة نةرِةواذى بيت و بةرؤظاذى ئايينىَ ثريؤز َى ئيسالمىَ بيت .
ئةظان زانايان رِؤلةك َى مةزن يىَ هةى د ثشتةظانيكرنا سةرؤكاندا ،ضونكى
خةلك ل وةالتيَن ئيسالمى رِيَزةكا مةزن ل ئايينى و كةسيَن ب ناظىَ ئايينى دئاخظن
دطرن ،ئةطةر بيَذم ئايني لدةظ ئةظان جورة كةسان ِريَكةكة بؤ كيَمكرنا ثريؤزيا
مرؤظى و مةزنكرنا سةرؤكان دبيت ئةز خةلةت نةمب  ،ديسان ئايني ل بةر هةمبيَزا
ئةظان كةسان وةكى ئايينىَ مةسيحيان ىلَ كرينة دةمىَ كةنيسىَ ل سةردةمىَ ناظني

ديرؤك و مالويَرانيا ئومةتىَ

ضاثا ئيَكىَ

دةسهةالت ل ئةورؤثا دكر و ئةظ طوَتنا ناظدار بوَ خوة كر بوينة دوريشم (( دونيا بؤ
قةيسةرى و دةسهةالتداران  ،ئايني ذى بؤ خوداى و دينداران )) ئانكو قةيسةر و
دةسهةالتا وى دىَ دونيايىَ خوون و ئاخرةت ذى بؤ كةنيسىَ ية  ،لةورا دبيَذين ئةو
ئايينىَ دونيا مة خوةش نةكةت بةرى ئاخرةتا مة وى دةمى ئةو ئايينةكىَ خودايى
نينة و ئةو ئايينة يىَ بدةستيَن مرؤظان هاتية لةوتاندن بؤ بةرزةكرن و تاريكرنا
ِريَكا وان.
رِاستة بةشةك ذ زانايان بظى رِةنطينة ،ىلَ خبوةشحاليظة خودىَ ض جاران
مرؤظايةتى بىَ سةركيَشيَن ضاك و ضاكخواز نةهيَالية  ،ض جاران ناهيَليت ذى ،
ئةطةر هندةك زانا بؤ دةسهةالتىَ كاربكةن  ،هندةك زانا ذى دىَ هةبن كو درِومشىَ
ئةوان ئةظةبيت
( دىَ خوة وةكو شةمالكىَ حةلينني  ،داكو ِريَكا خةلك َى رِوون بكةين ).
ئةظ بابةتة د بنةرةتدا طوتارةكا بانطخوازىَ جيهانا ئيسالمى دكتور (طارق
السويدان) ية ل ذيَر ناظىَ ( علماء السلطان و تارخيهم و كيف دمروا األمة )
ذبةرنامىَ ( تارخينا يف امليزان ) مة وةرطيَراى ية ذ خودىَ دخوازين خزمةتةكا
بضوويك بيت بؤ ثاراستنا مافيَن خةلكى و ثاراستنا ئايينىَ ِريَك خوةشكةر بؤ دونيا
و ئاخرةتىَ .
بـــــــــــــــةندةي َى خـــــــــــــود َى
وةحــــــــــــــــــــــــــــــــــيد سندى
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زاناييَت دةسهةالت َى
دناظ جيهانا ئيسالمى دا بةردةوام دوو دةسهةالت دهيَنة دينت ،ئةوذى
(دةسهةالتا سياسى و دةسهةالتا شةرعى )  ،دةسهةالتا سياسى هةمى دةمان ثيَدظى ب
دةسهةالتا شةرعى هةية بؤ ثاراستنا بةرذةوةندييَن خوة و ثاراستنا دةسهةالتا خوة،
ئةطةرىَ ظىَ ضةندىَ ذى بؤ وىَ ِريَزطرتنىَ دزظريت ياكو خةلك ل ئايينى دطرن،
ئانكو ِريَزطرتنة ل وىَ هيَزا دناظ دةق ( نص ) يَن شةرعى دا هةى دةما دهيَتة
طوتن ،مةزنيا ئايينى ددىلَ خةلكى دا ئةوة ئةطةرىَ هندىَ كو دةسهةالتا سياسى ل
وةالتيَن ئيسالمى هةمى دةمان بؤ رِاكيَشانا سةرجنا خةلكى هندةك ذ بوونيَن ئايينى
ساخدكةت ،هةتا ل وان وةالتيَن ئيسالمى ييَن طةلةك دذايةتيا ئايينى دكن .
هةمى دةمان دةسهةالتا سياسى دذى وان موسلمانان رِادوةسنت ئةويَن دذى
دةسهةالتا نةدادثةروةر سةرهلدانان دكةن و نةرازيبوونا خوة بةرانبةر نيشان ددن ،
ىلَ ل ئاليةكىَ دى بةشةك ذ زاناييَت ئايينى خوة نيَزيكى ثةردا ئةظىَ دةسهةالتىَ
دكةن و مايىَ خوة د دةسهةالتا ئةوان ناكةن و هيض كارةك ب ئةوان نينة ض بكةن
يان ض بيَذن ! دةسهةالت ذى ئةظىَ ضةندىَ ب دةرفةت دبينت و لطةل ظان زانايان
رِادبن بؤ ساخكرنا بةشةك ذ بوونيَن ئايينى و ئاهنطان بظان مةرةما دطيَرن داكو
رِويىَ خوة يىَ نةراستةقينة نيشانى خةلكيَن ئاسايى بدةن و خوة وةسان بيننة
ثيَش كو ئةو طةلةك طرنطيىَ ب ئايينى ددةن و ئايني تاجا سةرىَ واية و ئةو
نوينةريَن راستى ييَن خوديَنة ،ىلَ بةرؤظاذى كرياريَن ئةوان زانايان وةسا نابيَذن.
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زاناييَت دةسهةالتىَ ( زاناييَت سؤلتانان ) وةكى رِاهبيَن كةنيسىَ نة ئةويَن
ل سةدىَ ناظني ( سةردةمىَ تارياتيىَ ) دةسهةالت ل ئةورؤثا دكرن و ئةوان
دةسهةالتدارى ل وان وةالتان دكرن ،ظيَجا يا وان دظيان بسةرىَ خةلكى دئينان ،ذ
ئةطةرىَ زؤمل و ستةما دةسهةالتا كةنيسىَ وةكرن خةلكىَ باوةرى ب ئايينى
نةمينيت و دذى دةسهةالتا كةنيسىَ رِاوةسنت ،تاكو ل دؤماهيىَ خةلكىَ دةسهةالت ذ
دةستىَ كةنيسىَ ئينايى دةر  ،دوى سةردةميدا طوَتنةك دناظ جيهانا ئةورؤثى دا يا
بةالظبوو دبنةرةتدا ئةظ طوَتنة يا دامةزريَنةرىَ سؤشياليستىَ ( كارل ماركس )ية
دطوَتن ( الدين أَفيون الشعوب )ئانكو ئايني مادىَ بىَ هوشكةرة بؤ مللةتان  ،ئةظ
طوَتنة دنوكةدا يا هاتيى دناظ جيهانا ئيسالمى دا و طةلةك دهيَتة بكارئينان ،
ضونكى زاناييَت دةسهةالتىَ هةمى دةقيَن ئايينى ييَن ئيناين و وةكى جلةكةكى
لدويظ بةذنا دةسهةالتىَ ييَت كةركرين .

 ض ثةيوةندييا زانايان ب دةسهةالتا سياسيظة هةية؟
هةمى دةمان مللةتى ثيَدظى ب كةسيَن سياسى هةية بؤ مةرةما ب
ِريَظةبرنا ئةوان ،ثاراستنا ئةوان ذ هةر نةخوةشيةكا رِوويىَ مللةتى بطريت ،
ثاريَزطاريىَ ل ئايينىَ ئةوان بكةت و مافيَن ئةوان ب ثاريَزت  ،ثاراستنا
بةرذةوةندييَن ئةوان ئةظيَن كو لسةر دادى و تةناهيىَ دهيَنة ئاظاكرن  ،ئةظة هةمى
و زيَدةتر ذى ئةركيَن دةسهةالتىَ ية كو ثشتى مافان بؤ خةلكى دابني بكت و
بثاريَزن ذنوى دشيَن بيَذنة خةلكى ئةركيَن هةوةذى ئةظةنة و دظيَت هوين ئةجنام
بدةن  ،دناظا ياسايا ئايينىَ ئيسالمىَ دا فةلسةفةيةكا هةى دبيَذت ( حقوق مقابل
واجبات ) ئانكو ئةرك بةرامبةرى مافاية ،هةردةما دةسهةالتا سياسى مافيَن خةلكى
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ب درستى دابينكرن وى دةمى ذنوى دةسهةالتىَ مافىَ هةى داخوازا خةلكى بكةت كا
ئةركىَ ل سةر ملليَن وان ضنة ؟ دظيَت ئةو ض بكةن ؟ ىلَ يا ئةم دبينني ل وةالتيَن
ئيسالمى ب خمابنيظة ئةظ ضةندة بتةمامى بةرؤظاذيية حوكمةتيَن ظان وةالتان
ثرسيارا ئةركان ذ خةلكى دكةن بةرى بؤ ئةوان مافيَن خةلكى دابني كربن  ،دبيت
ذ خوة هةما دابني ذى نةكةن ،طوَتنةكا بةرفرةه ل سةر زمانىَ زاناييَت دةسهةالتىَ
دهيَتة طوَتن مةسةال ( وىل ئةمرى ) ية ئةظ كةسىَ دشةريعةتى دا ب ( وىل ئةمر ،
خةليفة  ،ئيمام  ،سةرؤك  ... ،هتد ) دهيَتة نياسني ،ل هةر دةمةكا وةىل ئةمر ب
درستى ب ئةركيَن خوة رِابوو وى دةمى مافىَ ل سةر مللةتى هةى ب درستى
طوهدارييا وى بكةن و ل بةر فةرمانيَت وى رِاوةسنت و ثشتةظانيا وى بكةن بؤ
سةرئيَخستان رِاستيىَ  ،ىلَ ئةو فةرمانيَن وى سةرؤكى ( وىل ئةمرى ) جبه نائينن
ئةطةر فةرمانةكا دذة شةرع بيت  ،وةكى دى دباشيىَ دا دىَ ثشتا وى طرن و ل بةر
فةرمانيَن وى رِاوةسنت  ،ضونكى ئةو بةرثرس َى ئةواناية.
زانا ؛ ئةو هةلطريَن ئايينى نة و ثاريَزظانيَن بريؤباوةريَن خةلكينة ذ هةر
تةظنةكىَ خراث  ،ثاريَزظانيَن جظاكى نة و خودانيَن ئامؤذطاريانن  ،مفا ذ زانستىَ
ئةوان ( قورئان  ،سونةت )ىَ دهيَتة دينت ،ئةطةر ئةظ جؤرىَ زانايان دباشنب وى
دةمى خةلكىَ وانذى دىَ دباشنب و ئةطةر ئةو دخرابنب وى دةمى خةلك هةمى دىَ
خرابنب ،ئانكو ئةظ زاناية وةكى خويَيىَ نة بؤ مللةتان  ،فيَجا ئةطةر خوىَ خبوة
خراببوو ئةرىَ د َى تشتةك خوة ثىَ طريت ؟
زاناييَت لبةر دةريىَ سةرؤكان دوو جؤرن ( داخوازكةرىَ دونيايىَ  :ئةظ
جؤرىَ زانايان خوة بيَدةنط دكةن ل سةر رِاستيا خودىَ و نابيَذن داكو مةرةميَن
دونيايىَ ذ دةست ئةوان نةضن ) جؤرىَ دوويىَ ذى ( زاناييَت ضاكخواز  :ئةظ جؤرىَ
زانايان بتةمامى بةرؤظاذى زاناييَت بورينة  ،ئةظ زانا ييَت هة هةمى دةما ثةيظا
رِاست بؤ سةرؤكان دبيَذن و بزاظىَ دكةن ئةوانان ضاكةن و ئةظ كةسيَن هة رِاستيىَ
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لدةظ خوة ناظةشيَرن  ،بةرىَ سةرؤكان ذ خرابيىَ دطيَرن بةرةظ رِاستيىَ بؤ مةرما
رِازيكرنا خود َى ) .
ثةرتووكا ( الدبر املسبوك يف النصيحة امللوك ) يا (حجة االسالم) و زانايىَ
مةزن ئيمام ( ابو حامد الغزالي ) ية  ،دناظا ظىَ ثةرتووكىَ دا طةلةك ثةيظيَن بهيَز
هاتينة دئامؤذطاريكرنا دةسهةالتداراندا  ،ذوانذى دةما دبيَذت ( طةىل سؤلتانان
دةسهةالت طةلةكا برتسة! دظيَت هوين هوشياربن ! لةورا طةلةك بةريَخوةدانىَ ل
زانايان بكةن  ،طةلةك لدويظ ئامؤذطارييَت وان ييَت باش هةرن  ،هوشياربن خوة
ب ثاريَزن ذ زاناييَت خراب ! ئةو زاناييَت خةما وان دونيا  ،ضونكى ئةوان باشيا
هةوة نةظيَت  ،ئةظ كةسيَن هة مةدحيَن هةوة دكةن داكو بتنىَ رِازيبوونا هةوة
بدةست خوةظة بينن ) هةر ديسان ئيمام غةزاىل دبيَذيتة دةسهةالتداران  ( :زانا ؛
ئةوكةسةنة ئةويَن ض جاران دىلَ خوة نةبنة وى تشتىَ لدةظ هةوة ذمال و ثةرتاىلَ
دونيايىَ  ،هةمى دةمان دراسنت دشيَرةتيَن خوةدا ب باشيىَ و خيَر َى ) .
بظى رِةنطى طةلةك زاناييَت مةزن ييَت هةين كو د درسنت د ثةرةستنا
خوديَدا و دباشن شياينة سؤلتانان راستةرىَ بكن  ،بةرؤظاذى ذى ضةند زاناييَت
هةين ض ب دةست وانظة نةهاتيية ذ سةرشؤريىَ زيَدةتر و ييَن خؤسارةت بوويَن ل
دونيا و ئاخرةتىَ ،ئةظة هةمى ذ ئةطةرىَ سةرنةكةفتنا ئةواناية لطةل وىَ بةاليا
خود َى ئيناية سةرىَ وان .
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 ئةرىَ زاناييَت دةسهةالت َى كينة ؟
زاناييَت دةسهةالتىَ  :كومةكا مروظانن بةشةك ذ زانستىَ شةريعةتى لدةظ
ئةوان هةية  ،بةىلَ ب خمابنيظة ئةو كةسة وى زانستى بكاردئينن ب رِةنطةكىَ خراب
و خةلةت بؤ ثاراستنا بةرذةوةندييَن دةسهةالتىَ  ،خبوة ئةطةر ئةو بةرذةوةندييَت
دةسهةالتىَ دذى شةريعةتىَ خودىَ ذى بن  ،دذى رِاستى و دادطةريىَ ذى بن ،
بةرؤظاذى ئايينى بن  ،بةىلَ هةر ئةظ زاناييَت دةسهةالتىَ هندةك بةلطان دئينن بؤ
سثيكرنا رِوويىَ دةسهةالتا سياسيا دذةئايني و ضاظىَ خةلكى دطرن ذ تارياتى و
خرابيا دةسهةالتا زوردار .
ثيَغةمبةر ( سالظ ىلَ بن ) دبيَذت  ( :انه سيكون أمراء فمن دخل عليهم
فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم  ،فليس مين ولست منه وليس يرد على
احلوض  ،ومن مل يصدقهم بكذبهم ومل يعنهم على ظلمهم فهو مين و أنا منه وهو
وارد على احلوض )ئيمامىَ ئةمحةد ئةظ فةرموودة ظةطوهاستية و ئيمامىَ ئةلبانى
دبيَذت  :ئةظ ظةرمودةيا درستة ( صحيح )ة .
ئةظ كةسيَن هة ذ زاناييَت دةسهةالتىَ دضنة سةر مينبةران و ئامؤذطاريان
دكةن و بةرىَ خةلكى ددةنة باشيىَ و ذ خرابيىَ وةردطيَرن طةلةك ب كويرى ل سةر
مةسةليَن جوزئى د فقهى دا رِادوةسنت بؤ منوونة ( كورتكرنا دةلنطان ) د رِاستيدا
ئةظة بابةتةكىَ دووبةرةكى ية دناظ زاناياندا ,ئيمام ( ابن حجر العسقالني ) دبيَذت
 ( :دريَذكرنا دةلنطان نةيا دورستة ئةطةر بؤ خوة مةزنكرنىَ بهيَتة بكارئينان ،بةىلَ
درستة ئةطةر نة بؤ مةزنكرنىَ بيت  ،ئانكو ئةطةر بؤ خوة مةزنكرنىَ نةبيت وى
دةمى ض طونةه تيَدا نينة ) ظان بابةتان و ييَت وةكى وان زاناييَت دةسهةالتىَ
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طةلةك ل سةر رِادوةسنت و طرنطيىَ ثىَ ددةن  ،ديسان سونةتا سيواكى و جه َى
دةستان كا دنظيَذيَدا دظيَت ضةوا بيت ،ضةندين مةسةلةييَت دى  ،ئةم ذى دبيَذين :
مة ض طومان ذىَ نينة و ئةم دزانني ئةظة كارؤباريَن ئايينى نة  ،ئانكو كيَشة دظان
دةقاندا نينة  ،طةلةك باشة ئةم ئايينىَ خوة ثىَ بزانني.
و دبةرامبةردا بابةتيَن طرنط ض ثيتةثيَدانىَ ثىَ نادن  ،وةكى ( شورايىَ ،
وةرطرتنا بؤضوونيَن خةلكى ،دادوةريا دناظبةرا مرؤظاندا  ،وةكهةظى  ،دادطةريا
جظاكى ،نةهيَالنا زؤمل و ستةمىَ  ،نةهيَالنا كؤشتنا خةلكى  ،نةهيَالنا زيندانيكرنا
خةلكى بىَ هيض هةجةتةكا ياسايى  ...هتد ) ئةظ زاناييَت دةسهةالتىَ سةرةرايى
ئةظا مة طوَتى خوة لسةر ضةندين كيَشةييَن ديذى بيَدةنط دكةن كو نوكة
مةزنرتين كيَشيَن جيهانا ئيسالمى و جيهانىَ هةميىَ نة وةكى بابةتىَ رِيبايىَ كو
دنوكةدا قةيران لدويظ قةيرانىَ ذ ئةطةرىَ ئةظىَ خرابيىَ ثةيدادبن  ،ئةظ زاناييَت
دةسهةالتىَ خوة بيَدةنط دكةن لسةر خوارنا ماىلَ مللةتى ذاليىَ دةسهةالتىَ ظة و
طةلةك كاريَن ديذى ييَت خراب كو دةسهةالتيَن وةالتيَن ئيسالمى ئةجنامددةن
دبنةرةتدا بةرؤظاذى ئايينى نة  ،ىلَ ئةو زاناييَت مرؤظ شةرم دكةت ب زانا ب ناظ
بكةت خوة ل سةر ب َى دةنط دكةن و رازى دبن ب خوارنا مال و سةروةتىَ مللةتى .
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 رِؤىلَ زاناييَت دةسهةالت َى
ئةظان كةسان رِؤلةكىَ دةستنيشانكريىَ هةى كو ئةو ثىَ رِادبن  ،بتايبةت
مةزنكرنا دةقيَن بةرفةرمانيا وةىل ئةمرى و طوهداريا خةلكىَ بؤ سةرؤكى  ،ئةظ
ضةندة يا خراب نينة  ،ئةطةر ئةو وةىل ئةمرة مافيَن مللةتى ثشتطوه نة هاظيَذيت،
ئةظةية كيَشا مةزن  ،ذ طرنطرتين كاريَن زاناييَن دةسهةالتىَ :

 - 0درستكرنا جلكةكىَ شةرعى بؤ دةسهةالتىَ و كاريَن ئةوان:
هةر دبنياتدا هةبوونا ئةظان كةسان دطةل دةسهةالت َى شةرعى يةتىَ ددةنة
دةسهةالتىَ  ,بتايبةت ئةطةر هندةك ذ ئةظان زانايان ثؤستةكىَ فةرمى دطةل
دةسهةالتىَ وةربطرن  ،وةكى ويَنة ئةوذى دطةل دةسهةالتىَ دةردكةظن  ،بؤ
ثشتةظانيكرن و بهيَزكرنا بابةتىَ مة سةرهاتيةكىَ دىَ ظةطوهيَزين كو د سةردةمىَ
عةباسياندا رِوويداية
( عةباسى 046مش 242 -مش 441 /ز 0640 -ز ) دةما كو خةلك ل
رِؤذةكا جةذن لبةر دةريىَ خيالفةتا ( املعتصم باهلل )ى كومبووين  ،موعتةصمى
ثيَشوازى ل ئةوان كر و ل سةر كؤرسيا دةسهةالتا خوة رِووينشتة خوار و طوت  :بؤ
من ئةمحةدىَ كورىَ حةنبةىل بينن .
ئيمام ئةمحةد  ،ئيمامىَ (أَهل السنة و اجلماعة)ية  ،ئةظى ئيمامى نة
ثيَطريى ب فةرمانيَت سةرؤكى دكر و نة طوهداريا ئةوان زانايان دكر ئةظيَن ل
دةورووبةريَت سةرؤكى  ،ئةو كةس ل دةظ ئيمامى خوةشتظى نةبوون  ،ئةوان
زانايان دطوتة سؤلتانى قورئان ضيَكرية ( خملوق )ة  ،نة ئاخظتنا خودىَ ية ،
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ئةظةذى ذ ئةوىَ رِؤذىَ هةتا نوكة بؤية فتنةيةكا ديار دناظ ديرؤكا ئيسالمى دا و
ئيمام ئةمحةد طةلةكىَ ثىَ هاتى ئيَشاندن و دناظ طرتيخانيَت دةسهةالتىَ دا طةلةكىَ
مايى  ،د وىَ رِؤذا سؤلتانى طازيكرى هةموو زانايان و كومكرين د ئةوىَ رِؤذيَدا
ئيمام ئةمحةد ئينات  ،دةما ئيمام لبةر كورسيا دةسهةالتا وى ئامادةبووى
موعتةصمى طوَتىَ  :يا ئةمحةد تو ضةوانى دطرتيخانىَ دا ؟
ئيمامى طوَت  :سوثاس بؤ خودىَ ئةز باشم  ،دةما دناظا زيندانىَ دا من فةرمانةكا
طةلةك سةير ديت !
خةليفةى طوَت  :تة ض ديت يا ئةمحةد ؟
ئيمامى طوَت  :ئةز رِابووم نيظا شةظىَ ية  ،من دةستنظيَذا خوة طرت و ثاشى هامت
من دوو ركاعةت نظيَذكرن  ،و ثاشى من بةريَخوةدا طوشةيةكا زيندانىَ و من ديت
قورئان جةنازةية( ميت )ةكة رِاثيَضاية لويَرىَ ئينا من شويشت و من كفن كر و من
نظيَذا مرى لسةركر و ثاشى من ظةشارت .
موعتةصمى طوَتىَ  :مرن بؤ تةبيت يا ئةمحةد تو ض دبيَذى ئةرىَ قورئان دىَ
مريت؟
ئيمامى طوَتىَ  :ئةرىَ ثا ضةوا تو دبيَذى قورئان مةخلوقة  ،ضونكى هةر ضيَكريةك
د َى طيانىَ خوة ذ دةست دةت .
خةليفة ذظىَ ضةندىَ طةلةك تورةبوو  ،طوَت  :يا ئةمحةد تة ئةم تورةكرين و
بةلطةيىَ تة بهيَزترة ذ ييَن مة .
ل ناظ ديوانىَ دا وةزيرةكىَ موعتةصمى ذ موعتةزيالن بوو  ،بزاظكرن كو خةليفةى
رِازى بكةت ببؤ ضوونا بةرى وى دةمى كو قورئان ضيَكرية  ،بةىلَ كةسةكىَ دى ل
ويَرىَ ئامادةبوو بناظىَ ( ئةمحةدىَ كورىَ ئةبى دووئاد )ى وةزيرىَ موعتةصمى بوو
 ،ديسان كةسةكىَ ديذى بناظىَ ( بيشر مةريسى ) ذ مةزنرتين زاناييَت موعتةصم
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باهلل بوو  ،ل دةورووبةريَن خةليفةى بوو طوتن خةليفةى دظيَت تو ئةمحةدى ب
كوذى دا ئةم ذ َى تةنابني و خوينا وى بؤ مة حةاللة .
موعتةصمى طوَت  :من سوزا دايى خودىَ ئةز وى ب شريى نةكوذم و ئةز فةرمانىَ ل
كةسةكىَ نةكةم كو وى ب شريى بكوذيت .
ئةمحةدىَ كورىَ دووئادى يىَ وةزير طوَت  :دىَ دةينة وى ب قامضيان .
خةليفةى طوَت  :بةىلَ  ،ضونكى من بقامضيان سويند نةخوارية .
ثاشى خةليفةى هندةك قامضى دانانة ئيمامى  ،ئةظةذى ذ ئةطةرىَ ئةوان
زاناييَن ل دةورووبةريَن سؤلتانى كومبووين ئةويَن سةرداضووين  ،دةمىَ كو دظىَ
رِةؤشىَ دا قامضى زيَدة ب ئيمامى كةتني و طةلةك ئيشايى  ،ئةمحةدىَ كورىَ
دووئاديىَ موعتةزيلة ئةظ ضةندة ب دةليظة ديت و ضوو دطوهيَت ئيمامى دا ئاخظت
و طوَتىَ يا ئةمحةد دطوهيَن مندا بيَذة قورئان مةخلؤقة  ،ئةز دىَ تة ذ سزايا
خةليفةى دويركةم .
ئيمام ئةمحةدى بهةمى سةربلنديظة طوَتىَ  :يا كورىَ ئةبى دووئادى تو
دطوهيَن مندا بيَذة قورئان طوَتنا خودىَ ية  ،نةضيَكرية  ،داكو تو ذ سزايا خودىَ
بهيَية قورتالكرن .
ئةظةية ئةو جلكىَ لبةر دةسهةالتىَ بريَكا زاناييَت سؤلتانان كو جلكةكىَ
شةرعى بو كةر دكن تا وى رِادى بؤ دةسهةالتىَ كوشتنا كةسةكىَ زانا و ئيمام
دورست دكةن  ،ئةطةر ئةم هزرا خوة دسةرهاتيا ئيمام ئةمحةدى دا بكةين كو هندة
مةزن و خودان ِريَز ،بةىلَ ئةوان ئةظ سةرثيَضيةذى لسةردكر كو دظيَت بهيَتة كوشنت
 ،ئةر َى ئةظ كارةية زاناييَت دةسهةالتىَ دكةن ؟
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 - 6ئامادةبوونا زاناييَت دةسهةالت َى دناظ هةلكةفتيَن فةرميدا :
دىَ بينني هندةك ذ دةسهةالتداران نة فةرمانىَ ب ياساييَت خودىَ دكن و
نةدزانيت ئايني ضية ؟ نةدزانيت رِووي َى رِوطةهىَ
( قيبلة ) ل كيظةية ؟ بةىلَ ييَت هاتني دناظ جةذن و بووناندا هندةك ذ
زاناييَن دةسهةالتىَ ذى ئةظيَت بناظىَ ئايينى دئاخظن ييَن لدةرووبةريَت سةرؤكى
كومبووين داكو جلكةكىَ شةرعى بكةنة بةر دةسهةالتا وى ،ضونكى ئةو دزانن
خةلك ِريَزىَ ل ئايينى دطرن  ،لةورا ئةوذى ب نةضارى ظى كارى دكةن بؤ خوة
بدةليظة دبينن ل دةورووبةريَن خوة هندةك ذ زانايان كؤمدكةن دهيَنة
ظةطؤهاسنت.
دةمىَ جارةكىَ ئيمام ( حةسةن بةصرى ) (خودىَ ذىَ رازى بت) دبةر
هندةك زاناياندا دبوريت كو لبةر دةريىَ سؤلتانةكىَ ييَن كؤمبووين  ،حةسةن
بةصرى طوَتىَ  :خيَرة هو ثشتا هةوة شكةستى و ثيَالظيَن هةوة درياييَن و هوين ب
زانني و هاتني بةر ظى دةريكى  ،ئةطةر هوين رِوينشتبانة دماليَن خوةدا بؤ هةوة
طةلةك و طةلةك باشرتبوو  ،ئيمامى طةلةك خوة ل ئةوان تورةكر و طوَتة ئةوان :
د َى رِابن هةرن هةى خودىَ هوين ذيَكظةكرين .
بظى رِةنطى كةسيَن درست د ئايينى دطةهشنت نةدظيان ض زانا ل
دةورووبةريَن دةسهةالتىَ كؤمنب داكو دةسهةالت ئةوان ب ثاريَزيت وةكو نوكة ئةوان
دثاريَزيت .
ديسان دسةردةمىَ دةسهةالتا عومسانياندا ( 290مش 0406 -مش/
0699ز 0964 -ز ) سةرهاتيةك دهيَتة ظةطيَران كو ل مصرىَ دةسهةالت د
دةستىَ ( خديَوى تةوفيق ) دا بوو  ،دةما سؤلتانىَ عومسانى شاه ( عبدالعزيز )ى
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برياردايى سةرةدانا مصر َى بكةت دو َى سةردةميدا ( خديَوى ئيسماعيل ثاشا ) دابوو
ل ساال (  0604مش – 0406مش ) ئةظى ثاشايى برياردا ثيَشوازيةكا بةرفرةه
ل سؤلتانىَ عومسانى بكةت ،ضونكى هندى ثيَشوازى ب رِةنطةكىَ باشرتبيت دىَ ثال
وى ثاشايى ل بةر ضاظيَن سؤلتانى مةزنرتبيتِ ،ريَز ثرت دىَ ل وى هيَتة طرتن  ،دظى
دةميدا ل مصرىَ جورة سةربةخؤييةكا خوة ب ِريَظةبرنىَ هةبوو  ،دناظ ظىَ
ثيَشوازيكرنىَ دا سيستةمةك هةبوو بناظىَ ( ثيَشوازيكرنا ل زانايان ) سؤلتانىَ
عومسانيان ذى هندةك تيتال هةبوون ذوانذى هةر كةسىَ سةرةدانا سؤلتانى بكةت
دظيَت خوة بؤ بضةمينيت وةكو ِريَزطرتن و ديسان دةما ذ دةظ ديوانا وى دةردكةظيت
نابيت ثشتا خوة بدةتة سؤلتانى  ،بةلكؤ دظيَت بةريَخوة بدةتة خةليفةى ئةظ
ضةندةذى بةشةك بوو ذ تيتاليَن ئةوان ل وى سةردةمى .
دةما زاناييَت مصر َى ل وى دةمى هاتني ديوانا خةليفةى ثال خوة و
زانستىَ خوة ذبريكرن ،ئايينىَ خوة ب دونيايىَ فرؤتن و بؤ خةليفةى خوة
ضةماندن كو د دةمةكىَ دا ئةو خةليفةى ذى وةكو ئةوان بوو  ،ديسان دةما
دةركةتني ذى بةريَخوةدانة سؤلتانى و ذنوى دةركةتن  ،ل ظان كاوداناندا بتنىَ
زانايةك هةبوو ثيَطريى بظان ِريَنايان و تيتاالن نةدكر  ،ئةوذى شيَخ (حسن
العَدَوي)بوو خودىَ ذىَ رِازى بيت  ،ئةظى زانايى ثال خوة و زانستىَ خوة ذبرينةكر و
خوة كيَم نةكر  ،ضونكى ددىلَ ويدا بتنىَ مةزنيا خودىَ هةبوو  ،ضووية ذؤر و ب
سةربلندى كا ضةوا هةمى دةمان زاناييَت ب هةمى رِامان زانا دضنة دةظ ثادشايان ،
ئةظى زانايى سالظى خةليفةى كر ب سالظا ئيسالمىَ
( السالم عليكم يا امري املؤمنني ) .
ثاشى شيَخى كومةكا مةزن ذ شريةتان ل خةليفةى كرن و بةرىَ وى دا
ثاريَزطاريا خودىَ و ترساند ذ سزايا دذوارا خودىَ و داخواز ذىَ كر ب داديىَ و
دلوظانيىَ و ضاظدانا خةلكى دةسهةالتىَ بكةت و بريا وى ئينا ل مةزاختنا ثارةيى ب
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ِريَكيَن باش و بظى رِةنطى تا شيَخ ب دؤمياهى هاتى و جارةكا دى سالظكر و زظرى ب
سةربلندى و ثشتا خوة دا خةليفةى  ،ل ظيَرىَ ( خديَوى ئيسماعيل ) و زاناييَت
بةردةستكيَن وى ئةويَن ب سةر شورى هاتني طةلةك ترسان ذ ظىَ رةفتارا ذاليىَ زانا
حةسةن عةدةوى ظة هاتى كرن  ،كو ذبةر ظىَ رِةفتارىَ خةليفة دىَ ئةوان هةميان
سزا دةت  ،ئةوان هزر دكر ض تشتا بؤ خةليفةى كرى هةمى ب بةالشى ضوو  ،بةىلَ
باش بزانن طوتنا رِاستيىَ ب هةروةيى ناضيت  ،بةرهةمىَ خوة يىَ هةى و دىَ
هةبيت .
ل وى دةمى سؤلتانى طوَت  :دناظ مصرىَ دا ض زانا نينن  ،بتنىَ ئةظة
نةبيت  ،مةبةست ذىَ شيَخ حةسةن عةدةوى بوو  ،هةمى دةمان كةسيَن ب درستى
ب كارىَ ئايينى رِادبن خةليفة و كةسيَن دى ِريَزىَ ىلَ دطرن  ،نة وةكو ئةوان كةسيَن
ب ناظىَ ئايينى دئاخظن و سةرشور  ،ئةظ ِريَزطرتنةذى بؤ ئايينى ية و زانستيَن وان
ئةوىَ بتنىَ ئةو بؤ مةرةما رِازيبوونا خوددىَ ب كاردئينن  ،د رِاستى ياخوةدا دظيَت
زانا بظى رِةنطى بن ،نةكو بةرؤظاذى وةكو ئةوان زاناييَت ل دةورووبةريَن دةسهةالتىَ
كومدبن.
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 - 4دبنة بةردةستكيَن سولتانى بو هندىَ ئايينى خةلةت ب
كاربينن :
ئةظة ذى ِريَكةكا خرابة ل دةظ زاناييَت سةرؤكى  ،ضونكى مةرةما ظان
زانايان خزمةتا ئايينى نينة  ،بةلكو تاريكرنا ِريَكا خةلكى ية ذ ئايين َى خود َى  ،ئةظ
كةسةنة ييَن ِريَكىَ د دةنة سةرؤكان كو دةسهةالتةكا خراب هةبيت دذى زاناييَت
خودايى  ،ئيمام ئةمحةد بهةمى مةزنيا خوةظة ب ض هاتة جةرباندن  ،ئةرىَ مانة
ب فتنا ضيَكةريا قورئانىَ بوو ؟ ئةرىَ مانة ( )06ساالن هاتة سزادان ذبةر ظىَ
ضةندىَ د زيندانيَن بتنىَ ظة و دبن حوكمةكىَ جةبريدا ؟ ئةرىَ ما ئةو ذبةر
زاناييَت دةسهةالتىَ نةبوو ؟ ديسان ئةطةر بةريَخوةدانىَ ل ديرؤكا موسلمانان بكةين
دىَ بينني كةسةك و زانايةكىَ طةلةك مايى دزيندانانظة ئةوذى ئيمام (ابن
تيمية)بوو  ،ئةظى ئيمامى طةلةك ذ ذيانا خوة د زينداناندا دةرباسكرية ()60
جاران يىَ هاتى زيندانكرن ويىَ مايى دناظا كوجنيَن تاريدا و تيَدا طيانىَ خوة ذى
ذدةستداية ،ئةظة هةمى ذ ئةطةرىَ زاناييَت دةسهةالتىَ بوو  ،ئةظان زانايان ئيَشاندنا
زانييَت ضاك ل بةر سةرؤكان ب ساناهى دكر  ،بتنىَ ضونكى هندةك اليةنيَن
هزرى لطةل ئةوان نةبوون و هةظدذبوون لطةل ئةوان ،وان ئةظ ضةندة بؤ خوة ب
دةليظة دديت و سؤلتان هانددا بؤ ليَدان و زيندانكرن و كوشتنا ظان كةسيَن ضاك و
ضاكخواز داكو ئةو ب سةر بكةظن لسةر ظان كةسان .
ئيَك ذ ئةوان كةسيَن ئايني لبةر خةلكى بةرزة كرى و سةرداضووى
ثةيدادكةن ،ئةوذى ( امحد غالم مريزا القاديانى ) دامةزريَنةرىَ كوما ئةمحةديية ،
د وةالت َى هنديَدا ل ساال
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( 0644مش 0462 -مش ) ئةظى كةسى خوة ب ثيَغةمبةرىَ دومياهيىَ دابوو
ناسكرن و هةظاليَن وى دةما ناظىَ وى دبيَذن سالظا ددةنة سةر وى ،دكتور (طارق
السو يدان) دبيَذيت  :من خبوة ذ ئةوان ئةظ ضةندة يا طوهليَبووى و من طةنطةشة
ذى يا لطةل كرى و ئةو دبيَذن قاديانى ثيَغةمبةرة  ،مةهديية ئةظىَ موسلمان
ضاظةرىَ  ،مةسيحة
( سالظ ىلَ بن )  ،ئةظة هةمى ييَن هاتني دناظ لةشىَ قاديانيدا  ،ئةظ كةسة
دسةردةمىَ دةسهةالتا ( ئينطليز )يدا ثةيدابوو  ،كومةكا دةركةتى ذ ئايينىَ
ئيسالمىَ ثيَك ئيناية ،ئةظ ضةندةذى ل دويظ طوتنا هةمى زاناييَن ئايينىَ ئيسالمىَ
دبيَذن  ( :قاديانى كومةكا كافرة ) ،ئةظ كةسة ئيَك ذ ضيَكرييَت دةستىَ ئينطليزى
بوو  ،ئةظ كةسة ذ ئةوان بوو ييَن بةشةك ذ زانستىَ ئايينى لدةظ هةى و ئايني بؤ
بةرذةوةندييَن خوة و دةولةتا ئينطليزا داطريكةر ب كاردئينا  ،بؤ خرابكرنا ئايينى
ئةظى كةسى طوَتيية  ( :من مةزنرتين ذيىَ خوة دبةرذةوةندييا ئينطلزيدا
دةربازكريية  ،دثشتةظانيكرنا ئةواندا من ثةرتووكيَن نظيَسني لسةر قةدةغةكرنا
جيهادىَ ،و فةرمانكرنا خةلكى بوَ طوهداريا وةىل ئةمرى ) هةر ئةمحةد قاديانى
دطوَتنةكا خوة يا ديدا دبيَذيت  ( :ئةطةر ثةرتووك و بةالظوكيَن من بهيَنة كومكرن
دىَ بنة (  ) 41ثةرتووك ) ئةظة هةمى دبةرذةوةندييا وةالتةكىَ داطريكةرىَ وةكوو
ئينطليزى .
دكتور ( طارق السويدان ) دبيَذيت  ( :من ل وةالتىَ ئةمريكا
طةنطةشةيةك لطةل ئيَك ذ دويكةفتييَن قاديانى دكر  ،ئةو طةلةك ترسا ذ هندىَ كو
ل ثيَش ضاظيَن خةلكى ئةم ظىَ طةنطةشىَ بكةين  ،لةورا خوة ذ بةشةك ثرسياريَن
من ظةدشارت و بةرسظ نةددا و من ثرسيارةك ذىَ كر  :ئةرىَ مانة رِابةرىَ هةوة
دويظةالنكىَ ئينطليزيانبوو ؟ (وةالتييَن ئةمريكا ذى كةرب ذ ئينطليز ظةدبن ذبةر
داطريكرنا وةالتىَ ئةوان ) ئةظ كةسة طةلةك تيَكضوو و طوَتة من نةخيَر  ،من طوتىَ
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ضةوا تو دبيَذى نةخيَر ؟ دناظ ثةرتووكا هةودا ئةوا هوين دبيَذن ثريؤزة بناظ َى
(محامة البشرى) ئانكو ( كوترا مزطينيىَ ) د الثةرة ( ) 04دا مريزا غوالم دبيَذيت
 ( :ئينطليز وةىل ئةمرىَ مةنة و بةرفةرمانييا ئةوان بةرفةرمانيية بؤ شةريعةتى )
دظى دةميدا ئةمريكيان ئةو كةسىَ قاديانى دةرئيَخست ذ مزطةفتىَ و ئةوان كةسان
بظى رِةنطى ئايني ب كارئيناية  ،ئةظة رِؤىلَ سةرةكية دذيانا زانيانييَت دةسهةالتىَ
دا.

 - 0ثةسن و ثريؤزكرنا سةرؤكى :
رِؤىلَ ئةظان زانايان ثريؤزكرن و مةزنكرنا سؤلتان و سةرؤكاية  ،هةمى
دةمان دطؤتاريَن خوةدا ثةسنا ئةوان دكةن ب وى رِادىَ بلند هةتا نيَزيك كوفرىَ
دبن ذظىَ ثةسنا بلند  ،ئةظةذى طةلةك دةمان دناظ ديرؤكىَ دا يا دووبارة بوى ،
ئةدةبناسىَ مصرى ( طه حسني ) دةما ذ طةشتا خوة يا ل وةالتيَن ئةوروثى و
بتايةت وةالتىَ فةرةنسا زظرى  ،ثشتى كو ثال دكتورايىَ ل زانكؤيا ( سوربوون )
وةرطرتى  ،دظى دةميدا ( خديَوى عةباس ) ثيَشوازييا وى كر ب رِةنطةكىَ مةزن و
ئةظ ضةندة دناظ خةلكى دا بةالظبوو ضةوا خديَوى ب ظى رِةنطى ثيَشوازييا ئةظى
ئةدةبناسى كريية  ،خديَوى ذى قةستا مزطةفتةكىَ كر ل رِؤذا ئةينيىَ دا بؤ مةرةما
ئةجنامدانا نظيَذا خوة ،ضووية ئيَك ذ مةزنة مزطةفتيَن باذيَرى و زانايةكىَ مةزن ل
وىَ مزطةفتىَ وتار ثيَشكيَش دكر ،دةما ئةظى وتار خوينى ديتى خديَوى يىَ هاتى
مزطةفتا ئةوى  ،د وتارا خوةدا طةلةك ثةسنا وى كر تاكو طةهانديية ِريَزا
ثيَغةمبةران هند ثريؤزكر  ،د وتارا خوةدا دةربارةيى خديَوى و ثيَشوازيكرنا وى ل
( طه حسني )ىَ كورة طوَت  ( :هات كوَ ِرة  ،بةىلَ ض كوَ ِراتى دناظ ضاظيَن ويدا نةبوو )
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بظى رِةنطى هند مةزنكر و طةلةك طوتنيَن ديذى طوتن هةتاكو دطوَتنيَن خوةدا
ثيَغةمبةرىَ مة ( سالظ ىلَ بن ) كيَمكرى دةمىَ طوَتى (خديَوى) ( جاءه األعمى  ,فما
عبس و توىل ) بظىَ ضةندىَ ئةوى خديَوى ذ ثيَغةمبةرى باشرت ىلَ كر كو ئةو
نةوةك ثيَغةمبةرى ( سالظ ىلَ بن ) ثشتاخوةدا كورةيةكىَ .
دظىَ وتاريَدا هندةك ذ زاناييَت مةزن ل ويَرىَ روينشتى بوون و ئايينىَ
خوة ب هةمى دونيايىَ نةددا  ،ذ وانذى ( شيَخ حممد شاكر ) ئيَك ذ مةزنة زاناييَت
(ئةزهةر)ىَ بوو 0606 ( ،مش – 0440مش 0022 /ز 0949-ز ) خودىَ ذىَ
رِازى بيت  ،ئيَك ذ مةزنة زاناييَت وى سةردةمى بوو  ،طةلةك ثةرتووك و
دويظضوونيَن زانستى ييَن هةين  ،ئةظ زاناية ثشتى نظيَذكر رابى سةرخوة و طوَتة
خةلكى ئيمامىَ ب سةرداضووى و يا هاظيَتى ثيَغةمبةرى ( سالظ ىلَ بن ) دةما ئةظ
سةرهاتيا خديَوى هند مةزنكرى ب ظىَ ضةندىَ شيَخ نةترسا و ئةظ ضةندة ل
بةرامبةر خديَوى طوَت و هيض هزرةك بةرامبةر مةزنيا دةسهةالتا وى نةكر .
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ِ ريَكيَن زاناييَن سةرؤكان
زاناييَت دةسهةالتىَ ب تةمامى ثشتةظانيا دةسهةالتىَ دكةن  ،هةر ِريَكةكا
هةبيت دذى دةسهةالتىَ ئةو ب حةرام و قةدةغةكرى و نةشةرعى دزانن ،
دبةرامبةردا هةر ِريَكةكا دةسهةالت دطريتة بةر بؤ مةرةما بىَ دةنطكرنا كةسيَن
ضاكساز ئةو ب بةرذةوةنديةكا شةرعى ددةنة دياركرن ِ ،ريَكيَن زاناييَن سةرؤكان
دظان خاالندا ثرت ديار دبن :

 - 0مةزنكرنا دةقيَن طوهداريكرن و ظيانىَ بؤ دةسهةالتىَ:
موسلمانان هيض كيَشةيةك دطةل ظىَ ضةندىَ نينة كو طوهدارييا
دةسهةالتدارىَ خوة بكةن  ،بةىلَ ب مةرجةكىَ ئةو دةسهةالتدار ثيَطرييىَ ب
شةريعةتى بكةت و دذ نةبيت لطةل شةريعةتى و مافيَن خةلكى ب درستى بدةتىَ،
بةرذةوةندييَن ئةوان ب ثاريَزيت بهةمى ذيانا وانظة ،بظى رِةنطى دىَ طوهداريكرن
بؤ ئةوى دةسهةالتدارى هيَتةكرن .
دشةريعةتى دا حةرامة مرؤظ ذبن فةرمانا حاكمىَ موسلمانىَ مة طوَتى
دةربكةظيت  ،بةىلَ زاناييَن بةرةظانيكةر ذ سةرؤكان ئةظىَ ضةندىَ ل سةر هةمى
سةرؤكان دضةسثينن و خبوة ئةطةر ئةو سةرؤكة ب فةرمانا شةرعى ذى نةكةت،
دادوةريىَ دناظ خةلكى دا نةكةت و مللةتى ذناظ ببةت و مال و سةروةتىَ خةلكى
خبوون و زؤملىَ ل ئةوان بكةن  ،ذيانا خةلكى نةخوةش بكةن  ،وى دةمى زاناييَت
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سؤلتانان دةقيَن طوهداريكرن و ظيانىَ بؤ خةلكىَ دبيَذن و خةلكىَ ئاسايى ذى
باوةردكةن  ،طةلةك جاران ئةظ زاناية ظان دةقان هند مةزن دكةن هةتا دبنة
بةرامبةر باوةريا خبودىَ  ،بةىلَ ئةطةر ب دورستى مرؤظ ىلَ زظرينىَ بؤ هةر دةقةكىَ
ذظان بكةت دىَ بينيت ئةظة هندةك دةقيَن رِاستةوخؤ نينن بؤ بةرفةرمانيكرنىَ و
ظيانىَ  ،بظان بابةتيَن ئةو دبيَذن  ،مينا بابةتىَ ( وةىل ئةمرى ) ئةطةر هةبيت ذى
بتنىَ ئةو وةىل ئةمرىَ ضاكيىَ دكةت بؤ وى بتنىَ بةرفةرمانى درستة ،ئةو سةرؤكىَ
باشيا مللةتى و باشيا خةلكى دظيَت  ،فةرموودةيةك د صةحيحا ئيمامىَ موسلم دا
هاتيية و يا صةحيحة دبيَذيت ( :امسع وأطع ) ئانكو طوهداريىَ بكة و
بةرفةرمانبة ،هندةك زيَدةبوون ل سةرظىَ فةرموَدىَ هاتيية ( ولو جلد ظهرك ،
وأخذ مالك ) ئانكو  :ئةطةر دةينتة ثشتا تة و ماىلَ تةذى ب خوت  ،ئةظ زيَدةهية
هندةك زانايان ياطوَتى صةحيحة ،بةىلَ هندةك زاناييَن دى بةروظاذى ظىَ ضةنديَنة
و دبيَذن  :ئةظ زيَدةهيا فةرموَدىَ نة صةحيحة  ،هندةكيَن دى دبيَذن  :ئةظ
زيَدةهيا فةرموَدىَ د حةديسا حوزةيفىَ يةمانى دا نةهاتيية ضونكى جارةكىَ بريَكا
حةديسا ( مُ ْرسَل ) هاتيية ( كو صةحابي َى فةرموَدة ظةطوهاستى نةديارة  ,و جارةكا
دى بريَكا حةديسةكا طةلةك الواز ( ضعيف ) هاتيية  ،هندةك زاناييَن دى ييَن
فةرموودىَ دبيَذن  :د حةديسةكا ( عباد بن صامت ) هاتيية كو ئةظ زيَدةهية
ناوازةية (شازة) ئانكو هةمى زانا ل سةر ظىَ ثارضا دووىَ ذ فةرموَدىَ د ِريَكةفتى
نينن  ،دوبةرةيةكييةكا مةزن دناظ زاناييَن حةديسيَدا هةية ل سةر ظىَ زيَدةهيىَ ،
د سةر ظىَ جوداهيىَ دا زاناييَت سةرؤكان دهيَن و مةزن دكةن بؤ بةرفةرمانيا
سةرؤكى  ،ئةظ حةديسة بةرؤظاذى حةديسةكا ديية يا كو ئيمامىَ ( محزة بن
عبداملطلب ) سةروةرىَ شةهيدان ظةطوهاستى دبيَذت  ( :ورجل قام اىل امام جائر
فأمره ونهاه بقتله ) ئيمام ئةلبانى ئةظ فةرموودة ب صةحيح هذمارتيية  ،ئةظ
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زيَدةهية ذى يا د صةحيحا ( الرتغيب )دا هاتى  ،ئةظ كةسيَن هة ( زاناييَن
دةسهةالتىَ ) لدويظ ئيمام ئةلبانى دضن دةما دةقيَن طوهداريكرنىَ بن  ،بةرؤظاذى
ىل ئةوان نةبيت  ،ئانكو دذبيت لطةل بوضوونا ئةوان،
ل دويظ ناضن ئةطةر دةق ب د َ
وى دةمى طوهداري َى بؤ ناكةن .
ئةظ كةسيَن هة طةلةك ثشتةظانيا سةرؤكى دكةن دهةر دةقةكىَ دذى
سةرؤكى بيت الواز دكةن  ،طةلةك طرنطيىَ ب دةقيَن بةيعةدان ب ئةمريى ددةن ،
ئةظا كو دفةرموَدا عوبادىَ كورىَ صامتى دا هاتى ئةوا دبيَذيت  ( :بايعنا رسول اهلل
على السمع والطاعة  ،وأال ننازع األمر أهله ) ئانكو مة بةيعةت داية ثيَغةمبةرى
(سالظ ىلَ بن) كو ئةم دذى سةرؤكى نةبني  ،بةىلَ ئةظىَ فةرموَدىَ هيَشتا متامى يا
هةى دظيَت بهيَتة متامكرن ( وأن نقوم  ،أو نقول باحلق  ،حيث ما كان ال خناف لومة
الئم ) بؤضى زاناييَن دةسهةالتىَ طرنطيىَ ب ثارضا ئيَكىَ ددةن و طرنطيىَ ب ثارضا
دوويىَ نادةن ؟ ضونكى دثارضا دوويىَ دا داخواز ذ سةرؤكان دهيَتةكرن ب داديىَ
يان ذى دىَ مللةت دذى وى بيت  ،ضةوا خودىَ فةرمانىَ ب بةرثرسان دكةت و
ئاماذىَ ددةت ب دادطةريىَ ثيَدظيية داديىَ بكةن  ،شيَخىَ ئيسالمىَ ئيمام (ابن
تيمية) خودىَ ذىَ رازى بيت دبيَذت  (:هةر دةما زانايان ئةوا دناظ ثةرتووكا خودىَ
و سونةتىَ دا هيَال  ،بدويظ دةسهةالتا سةرؤكان كةفنت و حوكمىَ هةظدذ دطةل
خودىَ و ثيَغةمبةرىَ وى ( سالظ ىلَ بن ) ل وى دةمى ئةو كةس ييَن ب
سةرداضووين ( مرتد ) ن و ذهةذى سزاينة ل دونيا و ئاخرةتىَ )  ,د رِاستى دا
نابيت مرؤظ خةلكىَ كافركةت و سةرداضووى ب هةذميَريت و ب دةتة نياسني ،
ئةطةر بوضوونيَن مة نةوةك ئيَك بن  ،بةىلَ ئةظا شيَخ دبينيت كيَشةيةكا هند
مةزنة طريَدايى ب عيبادةتىَ خوديَظة  ،ديسان ثاراستنا مافىَ خةلكىَ ية لةورا
شيَخى ئةظ بريارة بظى رِةنطىَ طران داية .
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كيَشةيا بانطخوازان ل دةظ مة ئةظة كو بةرةظ ئاليىَ دةسهةالتىَ دضن و دذى
خةلكى رِادوةسنت  ،فيَجا ئةطةر سةرؤكى زؤمل ل خةلكى كر وى دةمى زاناييَت وى
بؤ ثنى دكةن و بةرطةكىَ شةرعى دكةنة بةر ب دانا فةتوايةكىَ  ،دبيَذن  :ئةوى
ئيجتيهاداكرى و خةلةتبوو  ،هةمى مرؤظ خةلةت دبن و بتنىَ خودىَ ض جاران
خةلةت نابيت  ،بةىلَ دةما كةسةكىَ ئاسايى دناظ مللةتى دا خةلةتيةكىَ دكةت
ضاظيَن خوة ىلَ سؤر دكةن و وةسا ل بةر رِادوةسنت كو ئةوان طونةهةكا مةزنا كرى
و خودىَ دىَ ئةوان سزادةت  ،دىَ بيَذن  :وةختة بةال ل سةر ئومةتىَ دا بهيَنة خوار
ذبةر طونةها تةكرى  ،ئةطةر خوة ئاخفتنةكا مةزن ذى نةبيت .
ئةظ ئاخظتنا بورى ذاليىَ زانايىَ كؤمةلناسىَ عيَراقىَ دكتور ( على الوردي )
دناظ ثةرتووكا ويدا يابناظ َى ( وعاظ السالطني )دا هاتيية .
سؤلتانىَ تورك ،سؤلتان ( حممودىَ ئيَكىَ ) ل ساال (  0010مش –
0020مش ) نامةيةكا تايبةت دهنيَريت بؤ رِاوةستاندنا هندةك وةقفيَن
خيَرخوازى و داخوازكر ئةوان ب ظةطوهيَزن بؤ نظيَسينطةها واىل و ثاشى بؤ قةسرا
خيالفةتىَ ل ستةنبوىلَ  ،ثاشى جظاتا كومبوونا خوة كرن و طوَتن سؤلتانى فةرمانا
كرى ب رِاوةستاندنا ظان كاران  ،ثاشى قازيىَ ديوانىَ طوَت  ( :فةرمانا سؤلتانية
نابيت دذايةتيىَ لطةلدا بكةين  ،ل دويظ ئةوان دةقيَن شةرعى دظيَت بةرفةرمانا
ئةوى رِاوةستني و بؤ وى طوهداربني ) بةىلَ شيَخ ( سليمان املنصوري ) ئيَك ذ
زاناييَن ( ئةزهةرىَ )يىَ مةزنبوو ل وىَ ديوانىَ دا ئامادةبوو  ،طوَتىَ  ( :ئةى شيَخ
ئةظ برياريَن هة نةفةرمانةكا نوية  ،بةلكو كةظنة جيَطرىَ سؤلتانى ئةظ كارة كربوو
 ،وةكو كاريَن سؤلتانى نة  ،ئةظة كارة ذبةرى نوكة يا هاتى فةرمانكرن  ،ئةطةر
جيَطر تشتةكىَ بكةت هةر وةكو سؤلتانى كرى  ،ئةظان ثرؤذيَن خيَرىَ ذى خةلكىَ ل
سةر رِاوةستايى و ييَن ِريَكخستني  ،لةورا نابيت ئةظ ثرؤذة بهيَنة راوةستاندن ،
ئةطةر خبوة خةليفةى ذى فةرمانكربيت يانذى وةىل ئةمر فةرمانىَ بدةت ب طرتنا
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ئةوان  ،ضونكى طرتنا ئةظان ثرؤذان دذى شةرعىَ خودىَ ية و ئةظة ماىلَ خيَرىَ ية
ضةوا دىَ هيَتة رِاوةستاندن ؟ خةليفة دىَ ضةوا مايتكرنىَ دئةظان كاراندا كةت )
بظى رِةنطى ئةوى شيَخى دذايةتيا بريارىَ كر و نة طوَت بريارا وةىل ئةمرية !
بظى رِةنطى زاناييَن ئةزهةرىَ ل دذى ئةظان رِادوةستان و دطوَتن نابيت
سؤلتان ئةظان ثاران ببةت  ،ضونكى دذى شةريعةتى بوون  ،ئةظى شيَخىَ ناظهاتى
وةىل ئةمر رِاوةستاند و نةهيَال ئةظى كارى بكةت  ،نةطوَت ئةظة سةرؤكة و دظيَت بؤ
طوهداربني !!

 - 6كيَمكرن و ظةشارتنا دةقيَن مافىَ خةلكىَ :
زاناييَت دةسهةالتىَ هةمى دةمان بزاظىَ دكةن دقيَن مافيَن هةظوةالتيان بن
ئةوان دةقان ظةشيَرن و بةرزةبكةن  ،داكو خةلك ثرسيارا مافيَن خوة نةكةن ،
هاتيية ظةطيَران هندةك ذ دةسهةالتداريَن بةنى ئومةيية زؤملةكر و ثارضةكا ئةردى
يا عبداهلل ىَ كورىَ عومةرى بؤ خوة رِاكر  ،كورىَ عومةرى طوَتة خزمةتكارةكىَ
خوة  :كا بؤ من درعىَ شةرى بينة  ،طوَتىَ  ( :مسعت رسول اهلل ( صلى اهلل عليه
وسلم ) يقول  :من قُتِل دون ماله فهو شهيد ) ئيمامىَ ترمزى ئةظ حةديسة يا
ظةطوهاستى و دبيَذت  :ئةظ حةديسة يا باشة  ،ذظىَ حةديسىَ دهيَتة زانني نابيت
مرؤظ ماىلَ خوة و مافىَ خوة ل دويظ كةسىَ بةردةت و بؤ وى بهيَليت خوة ئةطةر
سؤلتان وسةرؤك ذى بيت ،ثاشى عبداهلل ىَ كورىَ عومةرى نةطوَت بةنى ئومةية
وةىل ئةمريَن مةنة !!
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 - 4ب كارئينانا فيَليَن شةرعى :
ذ ِريَكيَن دى ييَن زاناييَن دةسهةالتىَ دذى خةلكىَ ئاسايى و د بةرذةوةندييا
دةسهةالتىَ دا ب كاردئينن  ،هةمى دةمان بزاظىَ دكةن هندةك فيَليَن شةرعى بكةن,
ىلَ دطةرن ض ِريَك هةنة بؤ ثاراستنا دةسهةالتا سةرؤكان  ،ئيمامىَ غةزاىل خودىَ ذىَ
رِازى بيت  ،دثةرتووكا خوة يا ناظداردا ( إحياء علوم الدين ) دا دبيَذيت  ( :دنوكةدا
قةلسيىَ دةظيَن زانايان ييَن تذى كرين  ،ييَن بىَ دةنط كرين  ،ئةطةر باخظن ذى
كريار و طوَتنيَن ئةوان وةكو ئيَك نينن  ،كرياريَن ئةوان طةلةك جودانة ذ طوتنيَن
ئةوان  ،ئةظة بسةر ناكةظن و رِاست نابيَذن  ،ئةوان مةرةم يا ب زانستى هةى لةورا
ئةو ب سةر ناكةظن ) هةرديسان غةزاىل د طوَتنةكا خوة يا ديدا دبيَذيت ( :طةندةليا
خةلكى طريَداية ب طةندةليا سةرؤكانظة  ،طةندةليا سةرؤكان طريَداية ب طةندةليا
زانايانظة  ،طةندةليا زانايان ب ظيانا دونيايىَ و ظيانا كورسى و دةسهةالتان دهيَت ،
هةر كةسةكىَ ظيانا دونيايىَ د سةردا زالبوو ئةو نةشيَت خوة ذ سةرشوريان
رِزطاربكةت ) ئةظ طوَتنا غةزاىل ل سةردةمىَ خوةدا طوَتية  ،هةروةكو د سةردةمىَ
مةدا طوَتى  ،ضونكى نوكة ب هزاران زاناييَت ذظى رِةنطى ييَن ل دةورووبةريَن
كورسيا سةرؤكى رِوينشتني بؤ دةركرنا فةرمانيَن ب كةيفا سةرؤكى.
( ابن مسعود ) خودىَ ذىَ رازى بيت  ،دبيَذيت  ( :ان الرجل ليدخل على
السطان ومعه دينه فيخرج وال دين له ) ئانكو زةالمةك دىَ ب ديندارى ظة ضتة
دةف سولتانى و دىَ بىَ دين ذدةظ وى زظرت ,طوَتنىَ ضةوا يا كورىَ مةسعودى ؟
ئةوى طوَت  ( :ألنه يرضيه سلطان بسخط اهلل ) ضونكى ئةو دىَ سولتانى رازى كت
ب نةرازيبوونا خودىَ .
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 - 0حةرامكرنا دذايةتيا سةرؤكى :
زاناييَت دةسهةالتىَ دبيَذنة خةلكى نابيت هوين ئامؤذطاريان ل دةسهةالت َى
و سةرؤكى بكةن  ،كيَشةيا فةرمانكرن ب باشيىَ و دانا ثاش ذ خرابيىَ بؤ سةرؤكى
دظيَت ظةشارتى بيت  ،نابيت يا ديار و ئاشكةرا بيت  ،ئةظىَ ضةندىَ قةدةغة دكةن ،
ضونكى بديتنا ئةوان ئةظة ثيَليَكرنا ياساييَت سةرؤكى و دةسهةالتا ويية ،ئةو
دبيَذن  :نابيت كةس ل سةر مينبةران ئامؤذطاريان ل سةرؤكى بكةت و ديسان د
رِؤذنامانداذى ئةظ ضةندة نابيت و قةدةغةكرية  ،ضونكى ئةطةر ئةظة هاتة كرن وى
دةمى فيتنة دىَ ل ناظ ئوممةتىَ دا بةالظ بيت  ،هةروةكو ل دةظ ظان كةسان فتنا
ثريؤزكرنا سةرؤكى نةمةزنرتة ذ ظىَ ضةندىَ ئةوا ئةو ل بةر خةلكى ئاسايى دبيَذن
! ئاموذطاريكرنا سةرؤكى فتنةية ! ثريؤزكرنا سةرؤكى درستة وباشة!
ئيمامىَ مةزن ( ابن القيم اجلوزية ) خودىَ ذىَ رازى بيت  ،قوتابيىَ ئيمام
( ابن تيمية )ى بوو دثةرتووكا بناظىَ ( اعالم املوقعني عن رب العاملني ) دا دبيَذيت:
( ئةو ض ئايينة و ئةو ض خيَرة ياكو دبينيت سنوريَت قةدةغةكرييَت خودىَ دهيَنة
دابةزاندن و سنوريَت خودىَ دهيَنة شكاندن و ئايينىَ خودىَ وسونةتا ثيَغةمبةرى
(سالظ ىلَ بن)دهيَلن و دليَت ئةوان سارن لسةر ئةظىَ ضةندىَ و خوة نةرازى ذى
ناكةن لسةر ئةظىَ بةزاندنا سنوريَت خودىَ ) ئةرىَ خيَرةك دظان جورة مرؤظاندا
هةية ؟ شيَخىَ طزيرتا عةرةبى ،شيَخ (حممد بن عبدالوهاب ) خودىَ ذىَ رازى بيت ،
دثةرتووكا ( التوحيد )دا دبيَذيت  ( :بابةتىَ بةرفةرمانيا زانايان و بةرثرسان بوَ
حةرامكرنا تشتىَ خودىَ حةاللكرى يان حةاللكرنا تشتىَ خودىَ حةرامكرى –
طوهدارى بوَ وان ل وى دةمى – ئةوان بوَ خوة دكةن خودا .
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ئانكو طوهداريكرنا زانايان و بةرثرسان دهةر تشتةك َى خودىَ قةدةغةكريدا
ب رِاستى ئةو دذاتيكرنة لطةل ئايينى و دةركةفتنة ذ ئايينىَ خودىَ و ل وى دةمى
ئةو وان ل جه َى خودىَ ددانن .

 - 4هاظيَتنا دينداريا ئةوان كةسيَن دذى سةرؤكى :
طةلةك سةيرة ئةو دطةل وىَ ضةندىَ نة كو ئامؤذطاريكرن و بةحسكرنا
سةرؤكان قةدةغةية ،ددةمةكىَ دا ئةظ سةرؤكة ضاظديَريا خةلكىَ ناكةن و بتنىَ
بةرذةوةندييَن خوة دثاريَزن ،ئةظة هةمى ل دذى زاناييَن ضاكخواز رِادوةسنت بؤ
مةرةما ثاراستنا دةسهةالتا خوة و بشةظ و رؤذ كاردكةن بؤ نةهيَالنا ظان زانايان و
ب هاريكاريا زاناييَن خوة ظان كةسان تومةتبار دكةن ب وىَ ضةندىَ كو ييَن ذ
ئايينى دةركةفتني و ثةرتووكان ل دذى زاناييَن ضاكخواز بةالظدكةن و بىَ هيض
ثارةيةك بتنىَ بؤ مةرةما رةشكرن و نةشرينكرنا زاناييَن ضاك  ،ددةمةكىَ دا
هندةك كةسيَن دى ب ضةندان خرابيان دكن و تشتىَ نوى دكةن كو ض بنةما
دئايينى دا نينة  ،هةتا خوة كةسيَن كوفرىَ ذى خبودىَ دكةن ئةو دذى ئةوان
نارِاوةسنت  ،وةكو ئةو ل بةرامبةر ضاكخوازان رِادوةسنت .
طةلةك جاران ئةمريكى و رِووسى و ضني مرؤظيَن خرابكار و دذة ئايني
هةتا خوة جوهى ذى ذ دةظىَ ئةظان كةسان قورتال دبن  ،بةىلَ زاناييَن ضاك ذ دةظىَ
ئةظان زاناييَت دةسهةالتىَ قورتال نابن .
ئاخظتنا ل دذى ئةظان زاناييَت ضاكخواز دكةن  ،هةتا وى رِادةى مرؤظ
شةرم دكةت ظان ثةيظان بةرامبةر مرؤظان ب كار بينيت  ،ثةيظيَن ظان كةسان
(زاناييَن دةسهةالتىَ ) هيَدى هيَدى  ,ثيَنطاظ ب ثيَنطاظ دذى زاناييَن ضاك كار دكن
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ل دةستثيَكىَ ئةوان بريندار دكةن ب طوَتنيَن خوة و دبيَذن  :ئةظ زاناية ( زاناييَت
ضاك ) تشتيَن نوى ( بيدعة ) دئايينى دا دةردئيَخن و ثاشى طوَتنا مةزن دكةن و
ضاكخوازان ب دةرضووى ( ضال ) ذ ئايينى ل قةلةم ددةن .
ئةظ كةسيَن هة وةسا خةلكىَ تىَ دطةهينن كو ئةظ زاناية ( زاناييَت ضاك)
نة ذ كوما سونة و جةماعةنة ،هندةك جاران ضاكخوازان ذ ئايينى ذى دةردئيَخن ،
ئةظىَ هةميىَ دكةن داكو ويَنةيةكىَ كريَت بدةنة ظان زانايان ،كارتيَكرنا وان لسةر
خةلكى كيَم بكةن  ،دةسهةالتا ئايينى ب كاردئينن بؤ داذاتيكرنا ضاكخوازان نةشيَن
هةظركيا زاناييَن ضاكخواز بكةن داليةنىَ هزريدا ,دىَ رابن ب دةركرنا هندةك
فةتواييَن خوة دذى هزر و برييَن زاناييَن ناظنضى خواز.

 - 2دذايةتيا بانطةوازيَن ئازاديىَ :
دئةظىَ خاليَداذى رِؤىلَ زاناييَت دةسهةالتىَ كيَمرت نينة ذ خاليَن دى  ،هةر
بانطةوازيةكا بؤ ئازاديىَ هةبيت زاناييَت دةسهةالتىَ لدذى وىَ رِادوةسنت  ،ددةمةكىَ
دا ئايين َى ئيسالمىَ بؤ هندىَ خةلك ئازاد بذيت  ،ذ سياسةتا ئةظان كةسان مةزنكرنا
بازنا حةالىل ية بؤ سةرؤكى و دةسهةالتىَ  ،دبةرامبةردا بازنا حةرامى بؤ خةلكىَ
مةزن و بةرفرةه دكةن  ،لدةظ زاناييَت دةسهةالتىَ ثةيظا (ئازادى) بةرامبةر ثةيظا
(طيَرةشويَن و تيَكدةر) دهيَتة ثيَناسةكرن  ،بؤ منوونة بةريَخوة بدةنة كومةك ذ
زاناييَت خراب ل وةالتىَ سؤريىَ ب فةتواييَن خوينا موسلمان و هةمى هاوالتييَن
لوى وةالتى ييَن دذى دكتاتور ( بةشار ئةسةد )ى حةاللكرينة  ،ئةظ كارةذى كرينة
بؤ زاملةكىَ و ثاراستنا وى و بنةماال وى و دةسهةالتا وى  ،بناظىَ وىَ ضةندىَ كو ئةظ
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كةسيَن هة تيَكدةرن و تريؤريسنت  ،ئةرىَ ئةو كةسىَ ل ئازاديىَ دطةريت و
داخوازدكةت  ،تيَكدةر و تريؤريستة؟
ئةو كةسىَ مةزنيا وةالتىَ خوة دظيَت تيَكدةرة ؟
زاناييَت خراب ئةوان بناظ دكةن ب ( دويظةالنك و هاريكاريَن ئيستيعمارىَ
و كريَطرتى و خرابكةر و  ...هتد ) ب هةر ثةيظةكا كريَت ئةوان تومةتباردكةن .
زاناييَت دةسهةالتىَ رِؤىلَ ئةوان طةلةكىَ ثيس ( خبيث )ة و رِؤىلَ ئةوان
طةلةكىَ نةباشة دناظ ئومةتا ئيسالمىَ دا و رِؤىلَ وان تا راديةكى طةلةك مةزن
خرابكةرة بؤ جظاكى .
دظى بابةتيدا ثشتى مة ب دريَذى بةحس ىلَ كرى ئةم دىَ ب كورتى ئاماذىَ
ب وان ئامرازا دن ئةويَن ئةو بكادئينن :
 - 0مةزنكرنا دةقيَن طوهداريكرن و ظيانىَ بؤ دةسهةالتىَ .
 - 6كيَمكرن و ظةشارتنا دةقيَن مافىَ خةلك َى .
 - 4ب كارئينانا فيَليَن شةرعى .
 - 0حةرامكرنا دذايةتيا سةرؤكى .
 - 4هاظيَتنا دينداريا ئةوان كةسيَن دذى سةرؤكى .
 - 2دذايةتيا بانطةوازيَن ئازاديىَ .
ل دويظ ظان ئةجنامان خرابيا زاناييَت دةسهةالتىَ بؤ مة دياردبن ،رِؤ َ
ىل
خرابىَ ئةوان باش دياردبيت  ،ئةو رِؤىلَ ئةو ثىَ رِادبن  ،ب كورتى ئةم دشيَني
بيَذين ئةظ كةسيَن هة بؤ مةرةما ئايينى كارناكةن  ،بةلكو بؤ مةرةما قةسرا
دةسهةالتىَ كاردكةن  ،ل ئاليةكىَ دى بؤ خزمةتا كةساتيا خوة و ثاراستنا
بةرذةوةندييَن خوة كاردكةن  ،هةرضةندة ئةظ كةسة خبوة نابيَذن ئةم زاناييَت
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ضاثا ئيَكىَ

دةسهةالتىَ نة و ظىَ ضةندىَ رِةدكةن ئةوان باوةريةكا متام يا خبوة هةى كو ئةو
درسنت ،بةىلَ ئةظة بؤ ئةوان هةجةت نينة  ،ئةظ ضةندة وى مافى نادةت ئةوان كو
ئةو ئةظى كارى ل سةر خةلكىَ بكةن  ،ئةظان كرياران هةميان ئةجنام بدةن  ،دظيا
ئةظان زانايان بةرىَ خوة دابا سةرؤكان ببةريَخوةدانا صةحابان كو بةريَخوةدانةكا
شةرعية دةما دطوتن (( احلاكم أجري االمة )) ئانكو سةرؤك كريَطرتييَن مللةتى نة ،
هةر وةكو ئيَك ذ مةزنة صةحابيان ضووى دةظ (موعاويىَ كورىَ ئةبوسؤفيانى) و ل
سةردةمىَ دةسهةالتا وى بوو دةمىَ ئةو ئةمريىَ موسلمانان و طوَتىَ ( السالم عليك
أيه األجري ) ئانكو سالظ ل سةر تةبن ئةى كريَطرتى  ،ئةمريى طوَتىَ  :بؤضى دبيَذى
من كريَطرتى ؟
ئةوى بةرسظدا و طوَتىَ  :تو كريَطرتي َى لدةظ ئوممةتىَ .
ئةطةر بظىَ هزرىَ تىَ بطةهني دىَ مةترسيا ئةوان زاناياييَت دةسهةالتىَ
بؤمة باش دياربيت  ،بةىلَ ذبرينةكةين هةمى زانا ناضنة دبن بازنا زاناييَت
سةرؤكانظة و هندةك ذ ئةظان زانايان دثاراستينة  ،هندةك زاناييَت هةين رِؤلةكىَ
مةزن يىَ هةى دناظ وةالتى دا و هشياركرنا وةالتيان  ،ئةم دشيَن ئةوان زانايان بناظ
بكةين ب ( زاناييَت كارى ب زانستيَن خوة دكن ) ذبةر هةلؤيستىَ ئةوان يىَ مةزن
ذبةرةظانيكرنا مافيَن خةلكى و ثاراستنا ئةوان ذهةر خرابى و ثيالنةكىَ .
ل دؤماهيىَ دىَ تةرازيةكىَ دةينني و يا مةطوَتى هةميىَ دىَ تيَدا كيَشني ،
ئةوذى ( كارىَ زاناييَت دةسهةالتىَ خزمةتا قةسرا دةسهةالتىَ ية ) ديسان بريئينانا
خةلكى ية ب دةقيَن بيَهنفرةهى و سوثاسيكرنا سةرؤكى؟ د رِاستيدا كارىَ ئةظان
زانايان دظيا خزمةتا جظاكى و ئايين َى خودىَ و بةرىَ خةلكىَ داباية رِاستيىَ .

ديرؤك و مالويَرانيا ئومةتىَ

ضاثا ئيَكىَ

ئةظ بابةتة د بنةرةتدا طوَتارةكا بانطخوازىَ جيهانا ئيسالمى دكتور (طارق
السويدان) ية ل ذيَر ناظىَ ( علماء السلطان و تارخيهم و كيف دمروا األمة )
ذبةرنامىَ ( تارخينا يف امليزان ) ل كةناىلَ ( الرسالة ) هاتى خوار  ،بؤ ثرت زانياريا
هوين دشيَن ل يوتيوبىَ سةرةدانا ظى ناظ و نيشانى بكةن (علماء السلطان و تارخيهم
و كيف دمروا األمة )  ،يان ذى ئةظى لينكىَ ل خوار َى دياركرى :
(.)https://www.youtube.com/watch?v=dr0knufy984
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